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Profesor
Roman Martonák

V  našom príspevku 
priblížime fascinujú-
cu a v širokej verej-
nosti pomerne málo 

známu problematiku fyziky 
vysokých tlakov. Náš bež-
ný život prebieha pri atmo-
sférickom tlaku a preto sa 
v ňom častejšie stretávame 
so zmenami spôsobenými 
teplotou (topenie tuhých 
látok alebo var kvapalín). 
Vysoký tlak však dokáže 
v hmote spôsobiť oveľa dra-
matickejšie zmeny ako tep-
lota. Známym príkladom je 
premena mäkkého grafitu 
na supertvrdý diamant, kto-
rá našla praktické využitie 
pri výrobe umelých diaman-

tov. Vo vnútri Zeme a pla-
nét sa vyskytujú obrovské 
tlaky (až miliónykrát vyššie, 
ako atmosférický tlak) a pre 
pochopenie toho, čo sa tam 
deje, potrebujeme vedieť, 
ako tlak a teplota menia 
štruktúru hmoty. Nedávno 
bolo ukázané, že pri tlaku 
1 – 2 milióny atmosférických 
tlakov dokonca môže exis-
tovať supravodivosť (vede-
nie elektrického prúdu bez 
strát) pri izbovej teplote. 
Okrem experimentov, ktoré 
sú komplikované, sa dnes 
procesy pri vysokých tla-
koch dajú veľmi efektívne 
skúmať pomocou počítačo-
vých simulácií. Tieto nám 
umožňujú nahliadnuť do 
vnútra kryštálov a aj pria-
mo sledovať, ako sa atómy 
preskupujú pod vplyvom 
vysokého tlaku. V súčasnej 
dobe tieto metódy prechá-
dzajú etapou búrlivého roz-
voja. 
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Na úvod začneme trochu z iného konca, kde nám pomôže 
naša bežná každodenná skúsenosť. Keď vidíme topiaci sa 
sneh, zdá sa nám, že ide o niečo tak bežné, že ani nemá 
zmysel nad tým rozmýšľať. Každý vie, že ľad sa pri teplote 
0 °C topí a premení sa na tekutú vodu. Pritom otázok, kto-
ré by nám pritom mohli napadnúť, je viac než dosť, a za-
čneme tými najdôležitejšími. Prírodné zákony sú spojité, 
a preto sa zdá nám prirodzené, že malá príčina obvykle 
vyvoláva malý následok. Ale prečo potom pri topení ne-
vzniká najprv niečo, čo by bolo trochu ľad a trochu voda? 
Prečo aj pri nepatrnom zvýšení teploty nad 0 °C nastáva 
taká radikálna premena? Zdá sa, ako keby v prípade tope-
nia spojitosť nefungovala, pretože vidíme skokovú zmenu. 
Ako je to možné? Samozrejme, na strednej škole sa učí, že 
topenie kryštálu (v tomto prípade ľadu) je príkladom tzv. 
fázového prechodu, alebo, ako sa skôr hovorilo, skupen-
skej premeny. Nie je to špecifickou vlastnosťou vody a po-
zoruje sa to prakticky pri všetkých látkach. Ale to, že jav 
nejako nazveme, ešte nie je jeho vysvetlením. Ako sa teda 
topenie dá vysvetliť z pohľadu fyziky?
Pre odpoveď potrebujeme dôležitú časť fyziky, ktorá sa 
volá štatistická mechanika. Hovorí nám, že pri daných von-
kajších podmienkach sa realizuje najpravdepodobnejší stav 
systému. Pravdepodobnosť existencie vody a ľadu závisí 
od teploty. To, čo sa deje pri teplote 0 °C, je jednoducho 
výmena týchto pravdepodobností – pod 0 °C je ľad pravde-
podobnejší, ako voda, a nad 0 °C je to naopak.
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Nedávno bolo 
ukázané, že pri 
tlaku
1 – 2 milióny 
atmosférických 
tlakov dokonca 
môže existovať 
supravodivosť 
(vedenie 
elektrického 
prúdu bez strát) 
pri izbovej 
teplote.

Skoky, ktorým hovoríme 
fázové prechody

Vysokovýkonná výpočtová technika   VVT

23



Jednoduchý princíp – najpravdepodobnejší stav vyhráva -  
dokáže všeobecne a prirodzene vysvetliť existenciu skoko-
vej zmeny, alebo fázového prechodu. Dalo by sa to prirov-
nať k modelovej situácii z ekonómie, kde by sa kupujúci pri 
kúpe určitého produktu rozhodovali len podľa ceny, pričom 
by existovali iba dva druhy produktu, A a B. Pokiaľ je cena 
A nižšia ako cena B, všetci budú kupovať A. Ale ak B zlac-
nie a jeho cena sa dostane aspoň tesne pod A, všetci budú 
kupovať B. Malá zmena cien spôsobila dramatickú zmenu 
správania.

Po tejto úvodnej príprave môžeme prejsť od teploty k tla-
ku. Princíp je podobný a nemalo by prekvapiť, že aj tlak 
vyvoláva nespojité zmeny. Ale tlak dokáže v istom zmysle 
viac. Teplota zo svojej podstaty vyvoláva chaos a posúva 
systém smerom k neusporiadanosti. Preto pri topení zanik-
ne usporiadaný kryštál, kde atómy majú presne definova-
nú polohu, a nahradí ho oveľa menej usporiadaná kvapali-
na, kde každý atóm môže byť všade. Na rozdiel od teploty 
však tlak nevyvoláva chaos, len posúva systém smerom 
k menšiemu objemu. Preto tlak typicky spôsobuje preme-
nu jednej usporiadanej kryštalickej štruktúry na inú, ktorá 
má menší objem. Objem je daný tým, ako blízko sú atómy 
poukladané. Čím vyšší je tlak, tým dôležitejšie je znížiť ob-
jem, a tým „lepšie“ sa musia atómy poukladať.

V tomto momente treba upresniť, čo pre nás znamená vyso-
ký tlak. V bežnom živote sa stretávame s vyššími tlakmi napr. 
pri varení v tlakovom hrnci alebo pri hustení pneumatík. Ta-
kéto tlaky sú z pohľadu kryštálov pomerne nízke a preto ne-
zaujímavé. Zhruba sa dá povedať, že až tisíce atmosférických 
tlakov začínajú predstavovať hodnoty zaujímavé pre prípravu 
nových kryštalických štruktúr. Pri tlakoch dosahujúcich milió-
ny atmosférických tlakov už zmenia štruktúru takmer všetky 
látky.  

Je fascinujúce, že takéto extrémne tlaky dnes vieme v la-
boratóriu pomerne jednoducho dosiahnuť. Príbeh sa začal 
v r. 1905, keď sa americký fyzik P. Bridgman rozhodol syste-
maticky skúmať, čo sa stane s rôznymi materiálmi po ich stla-
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Zhruba sa 
dá povedať, 
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Nový svet nad atmosférickým 
tlakom 
Premena grafitu na diamant 
a 18 foriem ľadu
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Diamantová komôrka 
(obrázok z Ref. [1]).  

Prototypom štruktúrneho prechodu pri vysokom tlaku je pre-
chod grafit – diamant v uhlíku (Obr. 2). Pri pôsobení vysokého 
tlaku (a pomáha aj vysoká teplota) nastane prepojenie su-
sedných grafénových vrstiev, ktoré tvoria grafit. Po vytvo-
rení pevných väzieb aj v smere kolmom na roviny vznikne 

čení. Za svoju pioniersku činnosť v tejto oblasti bol v r. 1946 
ocenený Nobelovou cenou za fyziku. Tlak je sila na jednotku 
plochy a preto cesta k vysokému tlaku vedie cez veľkú silu 
pôsobiacu na malej ploche. V súčasnosti je najpoužívanejšou 
metódou tzv. diamantová komôrka (DAC – diamond anvil cell, 
Obr. 1), v ktorej sa skúmaná vzorka nachádza medzi dvoma 
špicatými diamantmi, ktoré ju stláčajú. V tejto komôrke sa sa-
mozrejme nachádza len veľmi malé množstvo vzorky, avšak 
pomocou inentzívneho elektromagnetického žiarenia (od in-
fračerveného až po röntgenovské) je možné priamo skúmať 
jej štruktúru a fyzikálne vlastnosti (najčastejšie sa to robí na 
tzv. synchrotrónoch).

Reálna možnosť dosiahnutia takýchto vysokých tlakov v la-
boratóriu otvára nový svet. Tlak cez zmenšovanie objemu zá-
sadným spôsobom mení štruktúru a chemické väzby. Násled-
kom toho sa potom zmenia všetky vlastnosti hmoty – hustota, 
tvrdosť, farba, vodivosť, magnetické vlastnosti, atď. z polovo-
dičov sa typicky stávajú kovy (napr. kremík), ale môže to byť 
aj naopak – napr. kovový sodík sa zmení na izolant. Existencia 
určitej látky v rôznych kryštalických formách sa označuje ako 
polymorfizmus. 

Obrázok 1
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z mäkkého čierneho grafitu priesvitný a lesklý diamant, kto-
rý predstavuje najtvrdší materiál, aký sa vyskytuje v príro-
de. Zmena vlastností pri tomto prechode je naozaj extrémna 
(a dramaticky sa mení aj cena).

diamant grafit  

Grafit (obrázok z Ref. [2]) a diamant (obrázok z Ref. [3])
  (hore) a ich kryštálová štruktúra (dole). Keby sa vysoké tlaky vyskytovali len v laboratóriu, celá 

problematika by predstavovala skôr akademický problém. 
Príroda sa však vysokým tlakom nevyhýba. Ak by sme si 
predstavili cestu do stredu Zeme, o akej sníval Jules Verne, 
vystavili by sme sa obrovským tlakom. Tlak v strede Zeme, 
v jej kovovom jadre, je cca 3,6 milióna atmosférických tla-
kov. Ešte pred kovovým jadrom by sme stretli rôzne (silne 
stlačené) minerály, ktoré v určitej hĺbke, kde tlak prekročí 

Aby sme ostali pri látkach známych z bežného života, veľ-
mi zaujímavým príkladom bohatého polymorfizmu je tiež 
ľad. Forma, ktorú dobre poznáme, chladíme ňou nápoje 
a lyžujeme sa na nej, je tzv. hexagonálny ľad Ih. Názov sa 
odvíja od šesťuholníkov, ktoré sú chrakteristické pre jeho 
štruktúru. Ale okrem tejto formy existuje ďalších najme-
nej 17 foriem, ktoré majú úplne odlišnú štruktúru (Obr. 3), 
a dokonca aj najmenej dve neusporiadané tuhé formy (tzv. 
amorfné). Medzi nimi má výnimočne komplikovanú a exo-
tickú štruktúru napr. ľad V, ktorý sa vyskytuje pri tlaku 5000 
atmosférických tlakov a teplote -20 °C.
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Skôr než prejdeme k ďalším témam, nemôžeme aspoň ne-
spomenúť, že asi najzaujímavejším príkladom je hľadanie 
kovového vodíka pri extrémnych tlakoch (takmer 5 milió-
nov atmosférických tlakov). Napriek tomu, že ide o naj-
jednoduchší prvok v periodickej tabuľke, je to dlhý, zložitý 
a napínavý príbeh, ktorý trvá už takmer 100 rokov. Zdá sa, 
že v posledných rokoch tento príbeh smeruje k šťastnému 
koncu, ale to by bola téma na samostatný článok.

Ukážka niektorých 
dôležitých štruktúr ľadu. 
Bežný hexagonálny ľad 
Ih je prvý zľava. Červený 
atóm predstavuje kyslík 
a biely vodík.  

I II III IV V

Vyskytujú sa také vysoké tlaky 
aj v prírode?  
Geofyzika a planetárna fyzika

Obrázok 3

Obrázok 2
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Známym príkladom je tzv. vrstva D‘‘ v hĺbke cca 2700 
km pod povrchom Zeme, kde sa mení štruktúra minerálu 
MgSiO3 z perovskitu na tzv. post-perovskit. Tento fázový 
prechod bol experimentálne objavený dvoma skupinami 
v r. 2004 [4,5] a prirodzene vysvetlil seizmickú anomáliu 
pozorovanú v spomínanej hĺbke. Tento objav nás však už 
privádza aj k teórii, pretože tento prechod bol krátko nato 
vysvetlený [6] pomocou metódy, na vývoji ktorej sa podie-
ľal autor tohoto článku. 

Cieľom vedy je pochopenie javov a vypracovanie teórie, 
ktorá dokáže predpovedať. Teóriou je v tomto prípade ter-
modynamika a tá nám hovorí, že problém určenia štruk-
túry kryštálu pri danom tlaku je v skutočnosti problémom 
nájdenia takého usporiadania atómov v priestore, ktoré 
dáva najnižšiu možnú hodnotu určitej funkcie, ktorú mož-
no vypočítať. V matematike je tento typ problémov dobre 
známy a označuje sa ako tzv. optimalizačný problém. Je 
tiež známe, že jeho riešenie je často veľmi komplikova-
né. Ešte pred cca 30 rokmi bol tento problém pre kryštály 
dokonca považovaný za prakticky neriešiteľný. Dobre to 

Ak by sme vedeli teoreticky 
predpovedať štruktúru materiálu 
skôr, než ho v laboratóriu pripravíme, 
mohli by sme “dizajnovať materiály 
v počítači”. 

určitú hodnotu, menia svoju formu. Takto vznikne rozhra-
nie, na ktorom sa odrážajú a lámu seizmické vlny a práve 
tieto nám umožňujú takéto zmeny štruktúry v hĺbke našej 
planéty „vidieť“.  

Prechod z perovskitu (A) 
na postperovskit (C) cez 
medzištruktúru (B) [6].  

04 Prečo má vlastne kryštál danú 
štruktúru? 
Vieme ju predpovedať?  

Ak je problém považovaný za veľmi ťažký, tak sa málokomu 
chce ho riešiť, lebo každý vie, že sa to „nedá“. V r. 2006 sa 
však objavili 2 články využívajúce rôzne matematické al-
goritmy ako priame hľadanie [8] a evolučné hľadanie [9], 
ktoré presvedčivo ukázali, že problém je v skutočnosti ľahší, 
než sme si dovtedy mysleli (nestáva sa to často, ale vždy 
to poteší). Trochu zjednodušene povedané, stačí náhodne 
vygenerovať dostatočné množstvo usporiadaní atómov, 
„učesať“ ich a vybrať v istom zmysle „to najlepšie“. Prob-
lém by samozrejme mohol byť v tom, koľko je „dostatočné 

05

charakterizuje známy výrok J. Maddoxa, ktorý bol v r. 1988 
editorom prestížneho časopisu Nature: „One of the conti-
nuing scandals in the physical sciences is that it remains in 
general impossible to predict the structure of even the sim-

plest crystalline solids from a knowledge of their chemical 
composition.“ [7] Bolo pritom zrejmé, že význam vyriešenia 
tohto fundamentálneho problému je značný. Ak by sme ve-
deli teoreticky predpovedať štruktúru materiálu skôr, než ho 
v laboratóriu pripravíme, mohli by sme „dizajnovať materi-
ály v počítači“, vypočítať ich vlastnosti a potom sa pokúsiť 
tie najlepšie vyrobiť. To predstavuje úplný opak tradičného 
hľadania nových vlastností náhodným skúmaním veľkého 
množstva materiálov. Ale akokoľvek dobre to znie, na tento 
zázrak bolo v r. 1988 treba ešte pár rokov počkať.

Riešenie neriešiteľného 
problému v r. 2006

Obrázok 4
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množstvo“. V tomto prípade to však našťastie nie je astro-
nomické číslo, pretože obvykle stačí niekoľko tisíc až desia-
tok tisíc. V evolučných algoritmoch si pomáhame tiež „krí-
žením“ štruktúr, čo je inšpirované biologickou evolúciou 
(vezmeme kúsok z jednej a kúsok z druhej, a nejako ich 
„zlepíme“). Metódy fungujú tak dobre, že bez zveličovania 
ich možno považovať za revolúciu v danej oblasti.

Samozrejme, to, že sa nám problém dnes javí ako pomer-
ne ľahký, je do značnej miery spôsobené veľkou „hrubou 
silou“ súčasných počítačov (teda ich vysokým výpočtovým 
výkonom). Nájsť štruktúru bežných kryštálov je možné na 
výkonnom PC typicky v priebehu niekoľkých dní. Pri nasa-
dení paralelných superpočítačov je možné v krátkom čase 
nájsť aj komplikované štruktúry. Je dokonca možné opti-
malizovať aj pomery zastúpenia prvkov v zlúčenine (tzv. 
stechiometriu). Môže sa to zdať prekvapujúce, ale aj toto 
závisí od tlaku. Každý vie, že napr. kuchynská soľ, chlorid 
sodný NaCl, vzniká zlúčením sodíka a chlóru v pomere 1:1. 
To však platí len pri nízkom tlaku. V r. 2013 bolo ukázané, že 
pri vysokom tlaku sú prekvapujúco stabilné exotické zlúče-
niny Na3Cl, Na2Cl, Na3Cl2, NaCl3 a NaCl7 [10].

Pre ilustráciu spomenieme jednu z nedávnych fascinujúcich 
predpovedí. V r. 1911 holandský fyzik Kamerlingh Onnes 
objavil supravodivosť, čiže bezstratové vedenie elektrické-
ho prúdu (odpor úplne zanikne), za čo bol ocenený Nobe-
lovou cenou za fyziku v r. 1913. Tento pozoruhodný jav sa 
však typicky vyskytuje pri nízkych teplotách a už vyše 100 
rokov je preto snom fyzikov nájsť materiál, ktorý by bol su-
pravodivý pri izbovej teplote. Na to sa ideálne hodia práve 
spomínané výpočtové metódy. V r. 2017 sa podarilo teore-
ticky predpovedať materiál LaH10 (nezávisle dve skupiny 
[11,12]), ktorý by mal byť supravodivý pri teplote viac ako 
270 K, čiže okolo 0 °C. Nie je to zadarmo, pretože k tomu 
potrebuje obrovský tlak vyšší než 2 milióny atmosféric-
kých tlakov. Štruktúra je zobrazená na Obr. 5 a posúdenie 
jej estetických kvalít prenechávame čitateľovi. Materiál bol 
úspešne pripravený presne podľa predpovede a dve skupi-
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 V r. 1911 
holandský fyzik 

Kamerlingh 
Onnes objavil 

supravodivosť, 
čiže bezstratové 

vedenie 
elektrického 

prúdu (odpor 
úplne zanikne), 

za čo bol ocenený 
Nobelovou cenou 

za fyziku v r. 1913. 

Predikcia kryštálových štruktúr 
pomocou počítačov
Virtuálna cesta do nového sveta

Nakoniec sa nemôžeme vyhnúť prirodzenej otázke – čo sa sta-
ne, keď tlak uvoľníme? Vráti sa štruktúra späť? Veď diamant 
by pri atmosférickom tlaku vlastne vôbec nemal existovať. 
Jeho samotná existencia je v istom zmysle omylom prírody 
(hovorí sa tomu metastabilný stav). Diamant je stabilný stav 
pri vysokom tlaku, ale po jeho uvoľnení by sa mal vrátiť späť 
do stabilného stavu pri nízkom tlaku, ktorým je grafit. Môže 
sa to reálne stať? Treba sa báť, že drahé diamanty sa jedného 
dňa zmenia na obyčajnú tuhu do ceruzky? A ako je to s vyso-
kotlakovými formami iných materiálov? Prežijú návrat z „no-
vého sveta“ do toho bežného? 

07

ny [13,14] v r. 2019 nezávisle ukázali, že pri spomínanom tla-
ku je skutočne supravodivý pri teplote vyššej ako 260 K, čiže 
-13 °C. Predpoveď a jej potvrdenie možno označiť za triumf 
teoretickej predpovede kryštálových štruktúr. K praktickému 
využitiu je zatiaľ ďaleko, ale už vieme, že supravodivosť pri 
izbovej teplote je možná.

Štruktúra 
vysokoteplotného 
supravodiča LaH10 [11,12].
Atómy vodíka sú ružové 
so znázornenými väzbami 
a atómy lantánu sú 
zelené..

Návrat z  „nového sveta“

Obrázok 5
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Majiteľov diamantov môžeme ukľudniť. Tak, ako je ťažké dia-
manty vyrobiť, je ťažké ich aj zničiť. Väzby medzi atómami uhlí-
ka sú veľmi silné a pri izbovej teplote je prakticky nemožné ich 
roztrhnúť. 

Presne povedané, diamant je chránený vysokou energetickou 
bariérou a táto bariéra je pre nás „dobrá“. Vďaka nej sa neroz-
padne ani po tisícoch rokov. Neplatí to ale pre všetky nové formy 
hmoty, ktoré vzniknú pri vysokom tlaku. Niektoré sa po uvoľnení 
tlaku hneď vrátia do pôvodnej formy alebo dokonca prejdú do 
inej formy, ako bola pôvodná. Ale diamanty sú aj v tomto špe-
ci  álne, a zrejme preto sa hovorí, že sú navždy (len ich nesmieme 
príliš zohriať, lebo stále je to len uhlík, ktorý môže zhorieť).
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